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1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 
19.01.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr.10, situat în imobilul 
din Timișoara, str. Martir Sorinel Leia(fostă Artiştilor) nr. 8, conform Sentinţei Civile 
nr.1853/12.02.2019 a Judecătoriei Timişoara, rămasă definitivă în şnur cu Decizia Civilă 
nr. 861/A/22.07.2020 a Tribunalului Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind  repartizarea apartamentului 11 din str. Miloia nr.56 (fost 
Bl.B2) către Escher Cristina Simona. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația 
de locuință, situat în str. Păcii nr.32. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în 
domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în Timişoara str. Sava Petrovici, nr. 6 înscris în CF 408464 (CF vechi 
4879) Timişoara, nr. topografic 10104, 10105.  

6. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului  din Calea Urseni, nr.9, înscris în CF 
447433 Timișoara, din proprietatea Statului Român și administrarea  Municipiului 
Timișoara în domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind  declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. 

8. Proiect de hotărâre privind  „Expertizare+DALI+PT Reabilitare fatade, acoperis si 
tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN SYLVA ”  - situat în Timișoara, B-dul C D 
Loga, nr. 45. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza DALI 
aferentă obiectivului de investiție   Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în 
”Centru cultural și educațional Freidorf”.  

10. Proiect de hotărâre privind  desemnarea în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă a  reprezentanților Consiliului Local  al Municipiului  Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea în Consiliul de Administrație al Spitalului  Clinic 
de Urgență pentru Copii  ” Louis Țurcanu” a reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind  desemnarea în Consiliul de Administrație al Spitalului  
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” a reprezentanților 
Consiliului Local  al Municipiului  Timișoara. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Local de măsuri al Municipiului 
Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2021. 

14. Adresa nr. SJ2020-308/06.01.2021  a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II 
Vest privind  nominalizarea a 2 membri titulari și 2 membri supleanți  din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara  în Comisia pentru vânzarea spațiilor 
medicale și Comisia de contestații ce cad sub incidența OUG nr.68/28.05.2008. 

15. Adresa nr. SC2020-027439/20.11.2020  a  domnului Chesnoiu Gigi-Constantin și a 
doamnei Chesnoiu Ana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 451/28.10.2020-privind suspendarea Hotãrârii Consiliului Local 
nr. 609/10.12.2019 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 127 din 



27.03.2019 privind aprobarea Tabelului nominal ierarhizat dupã punctaj al 
solicitanților de teren conform  Legii nr. 15/2003 și a atribuirii parcelelor validate 
conform Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20 din 29.01.2019. 

16. Adresa nr. SC2020 – 026730/13.11.2020 a d-lui Goanță Ion și d-nei Goanță Mirela-
Florica privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.451/28.10.2020- privind suspendarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 609/10.12.2019 
pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 127 din 27.03.2019 privind 
aprobarea Tabelului nominal ierarhizat dupã punctaj al solicitanților de teren conform  
Legii nr. 15/2003 și a atribuirii parcelelor validate conform Hotãrârii Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara nr. 20 din 29.01.2019. 

17. Adresa nr. SC2020 - -026515/11/11/2020 – a numiților Anton Ștefan, Cornea Felicia-
Cornelia, Contra Raluca, Contra Cătălin-Cristian, Gubincsik Norbert Daniel, Mureșan 
Ciprian, Rusu Ion, Socol Flavius-George, Socol Ioana Denisa, Tașcău Constantin, 
Ursachi Petru Dorin privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr.451/28.10.2020- privind suspendarea Hotãrârii Consiliului Local 
nr. 609/10.12.2019 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 127 din 
27.03.2019 privind aprobarea Tabelului nominal ierarhizat dupã punctaj al 
solicitanților de teren conform  Legii nr. 15/2003 și a atribuirii parcelelor validate 
conform Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20 din 29.01.2019. 

18. Adresa nr. SC2020 – 022629/29.09.2020 a domnului Truț-Jorj Tiberiu-Sorin și a 
doamnei Truț-Jorj Casiana-Loredana privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 658/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului 
pe clădiri începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. Regele Carol I, 
nr.4 ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. 

19. Adresa nr. SC2020- 27851/26.11.2020 a Companiei Locală de Termoficare   cu privire 
la  alocarea sumelor necesare datoriilor acumulate după data de 31.07.2020 prevăzute în 
Planul de restructurare. 

20. Adresa  nr. SC2020 – 030186/22.12.2020 a  Avocatului Poporului referitoare la 
Recomandarea nr. 206/10.12.2020 – privind situația locativă a Liceului de Arte Plastice 
din Timișoara. 

21. Adresa nr. SC2021 – 1185/15.01.2021 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara referitoare la Raportul Anual – privind acordarea serviciilor de asistență 
socială și utilizarea subvențiilor acordate asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute 
în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale, care acordă servicii sociale, care 
acordă servicii sociale, conform Legii nr.34/1998, în anul 2020. 

22. Adresa nr. SC2021 – 000752/12.01.2021  a Consiliului Județean Timiș pentru  
comunicarea Hotărârii  nr. 200/23.12.2020 – privind aprobarea tarifelor pentru unele 
servicii de interes județean aplicabile în anul fiscal 2021. 

23. Adresa  nr. SC2021- 000754/12.01.2021 a Consiliului Județean Timiș pentru  
comunicarea Hotărârii  nr. 201/23.12.2020 – privind aprobarea  taxelor județene pentru  
anul fiscal 2021. 

24. Adresa  nr. SC2021- 000753/12.01.2021 a Consiliului Județean Timiș pentru  
comunicarea Hotărârii nr. 187/23.12.2020 – privind aprobarea  prețurilor medii ale unor 
produse agricole pentru anul fiscal 2021. 

25. Interpelările consilierilor locali. 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe 
domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 
 


